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Dit is de nieuwsbrief van Stg. “Vrienden van Christopher”. De stichting is vernoemd naar Christopher Apumporongo die zich
gedurende zijn leven heeft ingezet voor de ontwikkeling van zijn geboortestreek in Noordoost Ghana. De nieuwsbrief verschijnt
minimaal 2x per jaar. Reacties zijn welkom: Fürstenbergstraat 47, 5975 SJ, SEVENUM, tel. 077-467 3811

Alweer een
indrukwekkende reis!
Het 10de VvC-reisgezelschap
In november 2008 vertrokken Mart van Enckevort, Tonny
van der Zanden, Gé van Heijster en ondergetekende voor
3 weken naar Ghana als 10de reisgezelschap van onze
stichting.
Ghana blijft boeiend. Dit kan ik na mijn 5 reizen naar
Ghana beamen. Niet vanwege het toerisme - dat is ook
leuk - maar vooral vanwege de contacten met de grassroot
people. De ontmoeting met mensen die ondanks (of
misschien wel dankzij) hun armoede een warmte en
gastvrijheid ten toon spreiden die ik elders nog nooit zo
ervaren heb. Maar ook het grote cultuurverschil waardoor
je met regelmaat onverklaarbare dingen mee maakt in de boomplantprojecten die we steunen.
In de loop der jaren is het reizen naar
Ghana en het samenwerken met de
mensen aldaar uitermate leerzaam
gebleken. Je bent bevoorrecht als je
Ghana mag bezoeken omdat de
mensen je een onvergetelijk kijkje in
hun eigen leefwereld gunnen. Ik durf
te stellen dat ik in Ghana meer geleerd
heb dan dat ik er materiële zin ooit kan
brengen. Met de materiële hulpverlening aan boomplantprojecten en met onze jaarlijkse
reizen aan Ghana blijven we trouw aan 2 peilers in de
visie van Christopher; het tegengaan van verwoestijning
en het stimuleren van toerisme.
Als voorzitter en mede-oprichter van VvC ben ik heel
trots dat we als kleine stichting blijk geven van een lange
adem. Deze lange adem is noodzakelijk om aan een
duurzame vooruitgang te werken. En deze lange adem is
noodzakelijk als je iets wil betekenen in een land dat qua
cultuur ver van de onze staat. U kunt onze lange adem
steunen door te doneren, met ons mee te reizen, maar ook
door naar onze presentatie te komen op 29 maart a.s.
Tijdens deze presentatie hoort u de bevlogen verhalen van
de reizigers uit het 10de reisgezelschap. In deze
Nieuwsbrief lichten ze een tipje van de sluier op, naast de
gebruikelijke actualiteiten.
Peter Nellen

Het Ghana gen……..
….van Mart van Enckevort
Op 5 december jl. kwam ik met het 10de reisgezelschap
van VvC terug van een 3 weken durende rondreis door
Ghana. Dat is nu dus (ruim) 3 maanden geleden en die
reis heeft zoveel indruk op mij gemaakt dat ik er nog heel
veel mee bezig ben; ik hoef weinig moeite te doen om me
weer helemaal terug in Ghana te wanen.
Het is alsof je zintuigen zijn geprogrammeerd en alles
afzoeken wat ook maar iets met Ghana te maken heeft:
een artikel in de krant over de presidentsverkiezingen, een
uitzending van het tv- programma “Metropolis”, de
mensen in het dorp die je aanspreken, een mailtje van
Sadik - onze chauffeur en gids in Ghana - . Dat het zoveel
bij me los zou maken, had ik vooraf echt niet verwacht!

Herinneringen……..
Ik heb mijn bijgehouden dagboek, foto’s en filmopnamen
niet nodig om mezelf en mijn reisgenoten STAR bier
drinkend terug te vinden langs de drukke weg van het
vliegveld van Accra naar ons eerste guesthouse “The good
Shepherd”; ik zie me zelf nog zitten op het overdekte
terras van het Wli-Falls Lodge, waar ik me heb laten
ontvallen dat dit een plek is, waar ik nog wel eens met
Mie naar toe zou willen; door elkaar geschud worden in
de Kia tijdens onze langste dagtrip over (zeer) slechte
wegen met Sadik aan het stuur, die niet alle gaten in de
weg weet te ontwijken en sneller gaat rijden naarmate we
het einddoel van die dag (Tamale) naderen; hoe bevlogen
Ben en Dees Staarink vertellen over hun project met
straatmeiden en hoe je tussen de regels door hun
verbittering en frustraties hoort…….
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Een wijze les…….
Wat me heel zeker is bijgebleven na 3
weken Ghana is dat het luisteren naar
de bevolking daar de allerbelangrijkste
voorwaarde is om tot geslaagde
ontwikkelingshulp te komen. De
mensen daar moeten zelf aangeven wat
ze nodig hebben en als wij hen kunnen
helpen bij hun ontwikkeling, moeten
we het niet laten. En dat is wat mij
enorm aanspreekt in de werkwijze van
Stichting “Vrienden van Christopher”!
Mart van Enckevort

Op zondagmiddag 29 maart 2009 presenteren de
Ghana-reizigers hun belevenissen in Gemeenschapshuis
De Torrekoel, Meerweg 11, 5976 NS Kronenberg, tel.
077-4671875. De presentatie duurt van 15 tot 17 uur.
Naast traditionele Ghanese soep zullen er ook diverse
Ghanese producten te koop zijn als kralen en trommels.
Speciaal voor kinderen wordt er een djembé-workshop
georganiseerd. De kinderen zullen onder deskundige leiding
een lied instuderen dat ze op het einde van de presentatie aan
de bezoekers van de presentatie ten gehoor mogen brengen.

Tonny is diep onder de indruk

Kleinschalig projecten

Ghanezen moeten uitgaan
Bevindingen van Gé van Heijster
van hun eigen kracht
Het leven in het noorden
van de Ghana regio wordt
bepaald door het tropische
klimaat. Men kent er slechts
twee seizoenen, het droge
met temperaturen van 35 tot
42+ graden en het regen
seizoen van mei tot oktober.
In die periode valt er 9001100
mm
regen
(in
Nederland over een geheel
jaar 700-900 mm). Wegen
worden onbegaanbaar en
lemen huisjes storten in.
In het dorpje Gambibgo kon
het vele water niet opgevangen worden omdat een plaatselijke dam doorgebroken en al jaren buiten gebruik was. In het Gambibgo
Ghana Project is deze dam hersteld en tegenwoordig
wordt het regenwater in een stuwmeertje opgeslagen
waarmee gedurende het hele jaar de akkers bevloeid
worden en men twee keer per jaar kan oogsten. Het is er
groen terwijl het in de regio verder overal tamelijk dor en
geel is. De hongersnood, die voorheen in dit gebied
heerste gedurende de droge periode, is hiermee een halt
toegeroepen.
Wij hebben veel indrukken opgedaan tijdens het leerzame
bezoek aan het project. Niet alles loopt er zoals wij ons
dat in Nederland voorstellen, dat is soms frustrerend.
Vooruitgang in projecten gaat minder snel dan wij zouden
willen. Het is lastig om dat in het juiste perspectief te zien.
Als je als westerling een houding aanneemt dat jíj alles
weet en vertelt wat zíj moeten doen omdat je de financiële
middelen verschaft, loop je de kans dat de projecten
stokken op het moment dat je je terugtrekt. Ik denk dat het
beter werkt door onze Ghanese vrienden vertrouwen te
schenken en proberen kennis aan hen over te dragen zodat
zij uiteindelijk zelf projecten kunnen runnen. Onze
inbreng kan dan steeds kleiner worden.
Gé van Heijster

Ghana heeft diepe indruk op me gemaakt; een
prachtig land met een geheel eigen cultuur, eigen
gebruiken en gewoonten, armoede en rijkdom,
verzengende hitte, inspannend reizen over vaak
slechte wegen. Door de vele gesprekken tijdens
deze reis over de zin en onzin van ontwikkelingshulp en de bezoeken aan projecten in
afgelegen gebieden heb ik een goed beeld van
Ghana gekregen.
Ik ben met name onder de indruk van de vele
vrouwen die ik overal zie lopen. Vrouwen in
kleurrijke kleding met allerlei koopwaar op hun
hoofd, onderweg naar huis of bestemd voor de
handel.
Het SWOPA project wat wij bezocht hebben laat mij zien
hoe vrouwen prachtige voorwerpen uit klei kunnen
maken. Dit project is in 1997 door een Ghanese vrouw,
Melanie Kasise met veel passie opgezet. Er worden
traditionele objecten en dierenfiguren gemaakt in de
kleuren rood, zwart en wit. Deze kleuren vind je ook
overal terug in de gebouwen waardoor een geheel eigen
sfeer ontstaat.
Het project Operation Hand in Hand maakte eveneens
diepe indruk op me. Het is een woongemeenschap voor
geestelijk gehandicapte kinderen die in 1992 van start is
gegaan. In het opvangcentrum maken de kinderen onder
begeleiding sieraden uit kralen van zelf gerecycled oud
glas. Zonder deze opvang zouden deze kinderen verwaarloosd of ergens achtergelaten worden.
Met onze Nederlandse ervaring kunnen wij een
bescheiden bijdrage leveren aan de Ghanese ontwikkeling.
Het is de kunst om mogelijkheden in Ghana en kwaliteiten
van inwoners optimaal te benutten. Belangrijk hierin is
dat mensen zelf gaan inzien hoe zij met eigen middelen
het land tot meer welvaart kunnen brengen. Door meer
productiviteit kan Ghana verder tot bloei komen en de
armoede bestreden worden.
Tonny van der Zanden
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Horster duik voor Ghana
Opbrengst voor een put
Op 1 januari 2009 vond vanaf het strand van de Kasteelse
Bossen in Horst de negende Nieuwjaarsduik plaats.
Tijdens deze ijskoude Nieuwsjaardag gingen ongeveer
100 helden te water. De publieke belangstelling was
overweldigend; zo’n 4000 toeschouwers bezochten het
evenement. De gehele opbrengst van de Horster
Nieuwjaarsduik dit jaar is bestemd voor het vrouwenboom-plant-project in het Noord-Ghanese dorpje
Kandiga. Zij hebben behoefte aan een put in de buurt van
hun boomplantproject.
VvC is met de organiserende Horster stichting Cold
Turkey in aanraking gekomen via een oud-Ghana reiziger
die VvC een warm hart toe draagt. De wens van Cold
Turkey om een kleinschalig water-project elders in de
wereld te steunen sloot perfect aan bij het kleinschalig
werken van VvC en de wens voor een put bij Kandiga.
Via de supportersactie hebben vele deelnemers aan de
nieuwjaarsduik geld opgehaald voor het goede doel. Zo
haalde Leon Mooren (met hulp van lopersgroep De
Peelrunners) maar liefst € 457 op. Peter Scheres deed met
€ 275 ook een stevige duit in het zakje. Onder de
deelnemers t/m 12 jaar haalde Kees Nellen het meeste
geld op.
Van de Nieuwjaarsduik alsook van het laatste Ghanabezoek is er mooi beeldmateriaal vastgelegd. Dit is terug
te vinden op de internetpagina van Cold Turkey
(www.coldturkey.nl) en op YouTube (zoekwoord:
Kandiga). Tijdens de presentatie van de Ghana-reizigers
zal de opbrengst van de Nieuwjaarsduik bekend gemaakt
worden.

De teleurstelling van
Balungu
In de vorige Nieuwsbrief berichtte we dat we de steun aan
het Balungu Agro Forestry Project, het eerste project
waarbij VvC betrokken was, gestopt hebben. Tijdens de
afgelopen reis en in de periode erna hebben we ons
veelvuldig afgevraagd; Waar ging het mis?
Vanaf 1999 hebben VvC en de Rotary Club Heythuysen
BAP gesteund. Het project werd door Christopher in 1998
gestart als demonstratie-boerderij met als doel de
plaatselijke boeren te leren hoe je winstgevend kunt zijn
door te produceren met hulp van bomen. Na de dood van
Christopher is het project omgedoopt tot dorpsproject.
Helaas kwam men niet tot een succesvolle aanpak.
Tijdens het laatste bezoek aan Ghana bleek het project
volledig onderkomen. De onkruiden en het gras groeiden
tot ons middel, er was een bush-fire op het perceel
geweest, het farmhuisje was gedeeltelijk ingestort. De
broer van de Chief van Balungu leidde ons rond en
schotelde ons een veelheid van redenen voor; Het
projectcomité was niet in staat om zelf een goede
kartrekker naar voren te schuiven. Daarop had de Chief
een landbouwmanager uit zijn familie gevraagd om het
project vlot te trekken. Omdat de manager familie was
van de Chief ontstond er wantrouwen bij het projectcomité. Daarnaast was de farmmanager ziek geworden en
was er een onhoudbare bushfire op het perceel gekomen.
Tenslotte ging ook nog de touwpomp kapot…..
Het is erg frustrerend om te merken dat je op afstand geen
invloed hebt op al deze zaken. En teleurstellend ook dat je
niet kunt doorgronden wat er op en rond een project
speelt. Hans Eenhoorn, Universitair hoofddocent in
Wageningen, beaamt in een interview in NRC-Next van
18 februari dat financiële steun geen garantie is voor
succes. Eenhoorn komt in onderzoek uit op 26 belemmeringen die kleine keuterboertjes weerhoudt om zich te
ontwikkelen tot kleinschalige landbouwondernemers.
Veel ontwikkelingsprojecten mislukken omdat ze geen
rekening houden met het risicomijdend gedrag van
boeren. “Ze kunnen niet, ze willen niet, ze durven niet”.
Op de meeste belemmeringen hebben ze geen of weinig
greep. Op sommigen zouden ze invloed kunnen
uitoefenen als ze zich organiseerden. “In Afrika doen ze
dat niet”, zo stelt Eenhoorn vast. “Ze weten niet hoe het
moet. En ze zijn wantrouwig, ook onderling. Ze zijn te
vaak belazerd.” Dit wantrouwen hebben we in Balungu
ervaren en is ongetwijfeld een belangrijke oorzaak van de
teleurstellende stand van zaken van het project.
Is het dan geen hoop? Jawel. De Zwitser Frans Zemp, die
al 30 jaar in Ghana woont reageert broodnuchter; “Over
een jaar of 5 -10 staat er wel weer iemand op die
voldoende vertrouwen heeft om het project nieuw leven in
te blazen. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen!
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The Friends of Trees
Club in Kandiga

Wie zit er in
het bestuur van VvC?

Girl-power op zijn Ghanees
Sinds een jaar of 3 ondersteunt VvC een kleinschalig
vrouwen boomplantproject in Kandiga. 58 Vrouwen van
het platteland van Kandiga hebben zich verenigd in deze
club; The Kandiga friends of trees club.
Doel van de club is om de structurele honger te bestrijden.
Met de club leggen de vrouwen de basis voor een groene
toekomst voor hun kinderen. In hun boomkwekerij
worden bomen gekweekt voor aanplant rond de
compounds (boerderijtjes). Dit ten gunste van het hele
gezin en in het bijzonder de opgroeiende kinderen. De
vrouwen bepalen zelf wat er met de materiële en
financiële opbrengsten van de kwekerij gebeurt:
investeren in de kwekerij of in gemeenschappelijke
voorzieningen als een school of een waterput.
Tijdens het bezoek aan het project werd hun grootste
wens nogmaals uitgesproken; de dames willen een put in
de omgeving van de boomaanplant. Hoewel er een rivier
en een pomp op loopafstand zijn, garanderen deze
bronnen slechts enkele maanden per jaar water. Na het
regenseizoen vallen zowel de rivier als de put droog. Het
zal duidelijk zijn dat
het onder deze
omstandigheden
moeilijk is om
bomen te kweken.

Nell Verrijth bezocht Ghana in 2001, toen haar dochter er
enkele maanden werkte. Nell was bij terugkomst
enthousiast over de mensen en het land en sloot zich bij
VvC aan. Nell is penningmeester.
Peter Nellen was een van de deelnemers van de eerste
VvC-reis naar Ghana in 1999. Uit enthousiasme voor het
fantastische werk van Christopher was hij medeoprichter
van VvC. Peter was al jaren daarvoor actief op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking in een plaatselijke
werkgroep. Peter heeft Ghana inmiddels 5 x bezocht.
Peter is voorzitter
Geert van den Hoogen was op de eerste presentaties van
VvC en heeft een brede maatschappelijke belangstelling.
Als tuinbouwkundige spreekt hem de problematiek in
Noord-Ghana bijzonder aan. Zijn reizen naar Ghana in
2001 en 2007 versterken deze interesse. Geert is
secretaris.
Frans Meddens jr. is via zijn oom Pater Meddens
betrokken geraakt bij ontwikkelingswerk in Ghana.
Aanvankelijk was Frans actief in de Ghana-Klankgroep
van de Rotary Heythuysen eo maar in de loop van de tijd
heeft hij zich ook aangesloten bij VvC. Een reis naar
Ghana in 2004 heeft zijn betrokkenheid versterkt.
Jan Wijnen is al jarenlang politiek-actief en maatschappelijk betrokken. In 2005 is Jan voor het eerst met VvC in
Ghana geweest. Sindsdien is Jan besmet met het Ghanavirus en is hij bestuurlijk actief.

Het is overigens
überhaupt moeilijk
om bomen op te
kweken. Naast de Pater Frans Meddens was jarenlang werkzaam in Ghana
kuddes vee zijn het Hij is een inspirator voor de VvC en vele andere soortvooral geiten die gelijke groeperingen in Nederland. Pater Frans is een
schade aan de boompjes aanbrengen. Als de droogte echte netwerker en knoopt mensen aan elkaar. Door zijn
toeslaat moeten de jonge boompjes het ontgelden. Omdat kennis, ervaring en contacten in Nederland en Ghana zijn
een afrastering om een perceel te duur en bovendien de adviezen van Pater Frans van grote waarde voor de
cultuurvreemd is, maken de vrouwen van het project VvC. Pater Frans is adviseur; geen bestuurder van VvC.
kleimuurtjes rondom de jonge aanplant (zie foto). Naast
de bescherming tegen vraat, verdampt het vocht
rondom de boompjes op deze manier minder snel en
De vrouwen van The Friends of Trees Club in
Kandiga werken aan een groene, leefbare toekomst
worden ze beschermd tegen het felle zonlicht.
voor de volgende generaties, voor hun kinderen.

Bij het gebrek aan water wordt er naar andere manieren
Zonder uw financiële steun kan dat niet.
gezocht om aan water te komen. Uit de laatste beeldrapportage blijkt dat de vrouwen op de bodem van de
Rabobank: 147223415
drooggevallen rivier begonnen zijn met graven in de
Stg. Vrienden van Christopher, Sevenum
hoop op water te stuiten. Een indrukwekkend gezicht:
bijna 50 vrouwen schouder aan schouder aan het werk. De
een graaft met een hak, de ander vult de manden met zand
en weer een ander voert het zand af. Tot op heden is deze
actie zonder succes. Desalniettemin een fraai staaltje van
girl-power op zijn Ghanees.
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